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P L E N Á R I O

ATA DA 023ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 10h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Carlos Chiodini - Cleiton
Salvaro - Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt -
Dirceu Dresch - Dóia Guglielmi - Dr. Vicente
Caropreso - Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro -
Gelson Merisio - Ismael dos Santos - Jean
Kuhlmann - João Amin - Kennedy Nunes -
Luciane Carminatti - Marcos Vieira - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto - Natalino
Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera
- Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo
Minotto - Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio
Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

********** um dos pensamentos que ponderava: ‘A Bíblia
tem verdades que não se pode escapar’. E, em
1963, reuniu 250 mil americanos, em
Washington, na grande marcha pelos direitos
civis, citando a celebre frase: ‘Eu tenho um
sonho’. E dizia: ‘Que meus quatro filhos um dia
viverão em uma nação onde não serão julgados
pela cor de sua pele, e sim por seu caráter’.
[Taquígrafa: Sílvia]

Partidos Políticos
Partido: PSD
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

(Orador) - Comenta que a presente data é
histórica para o Brasil e pensa que o bom
senso prevalecerá nos preceitos da Justiça, e
deseja que as futuras gerações tenham o senti-
mento de honradez.

Tece comentários a respeito da troca de
governo estadual, enaltecendo o legado dos
sete anos do governador Raimundo Colombo, e
espera sucesso na conclusão do mandato ao
vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que
assumirá o cargo. Também, menciona a
renúncia do prefeito de Blumenau, Napoleão
Bernardes Neto, para concorrer a mandato eletivo
e parabeniza o vice-prefeito, Mário Hildebrandt, que
deverá concluir o mandato com maestria.

Partido: PSD
DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Registra sua participação, na presente data, da
abertura do III Congresso Catarinense sobre
Autismo, na Assembleia Legislativa,
enaltecendo o palestrante autista Marcos Petry,
nascido em Vidal Ramos, exemplo de vida e
contribuição no processo de inclusão social.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Kennedy Nunes No segundo momento, faz referência ao

Decreto n. 1541/18, do governo do estado,
publicado no dia 20 de março, considerando-o
drástico às distribuidoras e aos negociantes
instalados em Santa Catarina, com ICMS de
17%, reduzindo a competitividade aos produtos
faturados em outras unidades da federação,
como Espírito Santo e Rondônia, que dispõem
de incentivos fiscais, como também os estados
do Paraná e Rio Grande do Sul que vendem
para Santa Catarina com ICMS de 12%.

Ana Paula Lima
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados.

Reporta-se ao feriado 4 de abril nos
Estados Unidos por ser o dia que Martin Luther
King teve sua vida ceifada aos 39 anos de
idade, em 1968. Era pastor batista e
protagonista dos direitos civis no mencionado
país e no mundo, recebeu prêmio Nobel da Paz
aos 35 anos por sua campanha de não
violência contra segregação racial. Discorre
sobre a trajetória pública de Martin e lembra

A Presidência declara que, por tratar-se
de calendário especial, não há Breves Comuni-
cações, portanto, dá início ao Horário dos
Partidos Políticos.
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Considera que tal situação não gera receita ao
estado, não protege os empresários, e, sim,
subtrai a competitividade daqueles que geram
empregos em Santa Catarina.

das mercadorias está levando 40 dias, e em
outros locais é de quatro a seis dias.

Lamenta que a decisão final do Confaz
foi postergada para a próxima semana,
situação que afeta grande parte da população
interessada em dar prosseguimento aos
projetos relativos à energia renovável, havendo
necessidade de políticas públicas de apoio.
[Taquígrafa: Elzamar]

Deputado Dr. Vicente Caropreso
(Aparteante) - Esclarece que em pacientes com
diabetes é comum este tipo de complicações, e
que a agressividade da doença em alguns é
maior que em outros. [Taquígrafa: Ana Maria]

Informa que manteve contato com o
secretário da Fazenda, Paulo Eli, e com o gover-
nador em exercício, Eduardo Pinho Moreira,
sugerindo-os manter contatos com as entidades
sobre a grave situação do setor, entretanto nada
foi feito, e o decreto já está em vigor.

Partido: PP
DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador) -

Saúda os servidores da Defensoria Pública que
se encontram nas galerias para acompanhar as
votações, manifestando seu apoio ao pleito da
categoria.

DEPUTADO VALMIR COMIN (ORADOR) -
Saúda os servidores da Defensoria e declara
apoio as reivindicações da categoria.Apela aos pares no Parlamento apoio à

proposição de um projeto de decreto legislativo,
de sua autoria, que visa sustar o referido
decreto do Executivo catarinense, promovendo
justiça tributária.

Destaca sua participação na abertura do
III Congresso Catarinense sobre Autismo, na
Assembleia Legislativa, parabenizando o
deputado Antônio Aguiar, pela iniciativa do
evento que abordará temas como diagnóstico,
inclusão escolar e políticas públicas.

Fala sobre a Lei n. 15.278/2012, de
sua autoria e sancionada por Eduardo Pinho
Moreira, que criou a Semana do Autismo, uma
oportunidade para discussão das demandas
dos portadores do transtorno, que muitas vezes
só são diagnosticados quando já adultos.
Ressalta a importância de identificar os
sintomas do Autismo ainda na infância,
especialmente até os sete anos, quando
podem obter uma melhora significativa no
comportamento e consequente qualidade de vida.

Deputado Valmir Comin (Aparteante) -
Referencia a visão empreendedora do
deputado, compartilhada ao Legislativo, ao
mesmo tempo defende tal percepção à equipe
fazendária do estado. [Taquígrafa: Elzamar]

Relata a emoção que vivenciou na
exibição do vídeo sobre o cantor Marcos Petri,
do seu grau de superação. Da mesma forma,
lisonjeia a arte do cartunista Rodrigo Tramonte,
exposto no hall da Assembleia Legislativa,

expressando toda sua capacidade. Afirma que
essa capacidade é de uma aptidão que a
Providência Divina os proporcionou e, que já
somam 17 Associações, em 17 municípios, no
estado de Santa Catarina, formada por pessoas
com espírito de voluntariado sem precedente.
[Taquígrafa: Cida]

Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Demonstra preocupação com a situação do
setor da carne catarinense e brasileiro,
trazendo o exemplo do município de Capinzal,
que foi atingido pela crise na BRF, paralisando
a atividade de três mil funcionários e
prejudicando direta e indiretamente aproximada-
mente dez mil trabalhadores envolvidos na
atividade, como agricultura e transporte, além
de outros setores da economia regional.

Destaca a necessidade de contratar
pessoas capacitadas, mais médicos
especialistas, que possam fazer o diagnóstico
e trabalhar para minimizar os problemas enfren-
tados pelos autistas. Também fala que a lei
tem como meta conscientizar o governo e a
população, e agradece as entidades que se
dedicam a este trabalho. Neste sentido,
considera importante que os candidatos
coloquem nas suas propostas mais verbas para
tratar doenças especiais, além do Autismo, que
são raras e de difícil acompanhamento.

**********
Ordem do Dia

Critica o setor agroindustrial pela forma
como está organizado e pelo processo de explo-
ração que exerce sobre os trabalhadores e os
agricultores. Afirma que o Brasil adotou a
estratégia de desenvolver cadeias produtivas
com a logística do sistema agroindustrial,
quando infelizmente quem paga a conta é
sempre lado mais fraco.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.

Esta Presidência comunica que
defere os Requerimentos n.s: 0246/2018,
de autoria do deputado Moacir Sopelsa;
0247/2018 e 0250/2018, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 0248/2018, de
autoria do deputado Dóia Guglielmi;
0249/2018, de autoria do deputado
Maurício Eskudlark; e 0251/2018, de
autoria do deputado Patrício Destro.

Registra o empenho da coordenadora da
comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, senhora Janice, parabe-
nizando-a pelo trabalho. [Taquígrafa: Sara]

Menciona, ainda, que existe uma
articulação de fora para tomar conta de alguns
setores em que o Brasil vinha se destacado,
como petróleo, construção pesada e das
carnes, situação esta que está trazendo
desemprego, miséria, e afetando duramente a
economia e a arrecadação de impostos.

DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO
(Orador) - Fala sobre o tema segurança pública
ou insegurança, que considera muito
importante. Cita episódio ocorrido com sua
família há dois anos, após a festa Oktoberfest,
quando foi assaltado por um grupo de pessoas
armadas e teve que entregar o carro para não
perder a vida. Relata que a sensação causa um
trauma muito grande, principalmente por ter
ocorrido em uma cidade com padrão de vida
acima do normal, sendo que atualmente
reconhece que este tipo de situação está
acontecendo em todo o país de maneira frequente.

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0159/2018, 0160/2018,
0161/2018, 0162/2018, 0163/2018 e
0164/2018, de autoria do deputado Neodi
Saretta; 0165/2018 e 0166/2018, de
autoria do deputado Rodrigo Minotto;
0167/2018 e 0168/2018, de autoria do
deputado Darci de Matos.

Comenta que a presente data é um
dia muito importante, quando o STF faz um
julgamento, esperando que seja de fato
técnico. Lamenta que o Judiciário tenha perdido
o seu papel constitucional, passando a fazer
política, mas ressalta a sua esperança em que
a lei seja cumprida. [Taquígrafa: Sara] Finda a pauta da Ordem do Dia.

[Taquígrafa: Sílvia]Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Cumprimenta todos os servidores da
Defensoria Pública que estão presentes no
Plenário, reivindicando direitos.

**********
Explicação Pessoal

Comenta que desde 1964 o Brasil não
vive um momento tão tenso, e a ansiedade
paira frente a uma crise nacional. A população
clama por clima de ordem e respeito.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Manifesta satisfação a respeito da derrubada
da mensagem de veto, ocorrida em data
anterior, beneficiando os educadores catari-
nenses, e espera que, na presente data, o
Parlamento faça também justiça aos servidores
da Defensoria Pública.

Cita que a precariedade da saúde no
estado e no país o preocupa muito. Menciona a
menina Andreia Cadoré, de Guaraciaba, que
atualmente tem 16 anos, e que desde os dez
anos tem diabetes. Fala que no posto de saúde
onde é atendida não tem médico especialista,
também faltam medicamentos. Relata o fato
como exemplo e sofrimento, alertando que
outras pessoas passam pelo mesmo tipo de
situação, afirmando que isto não pode acontecer.

Finaliza afirmando que a paz deve
imperar, seja qual for à decisão que o STF,
Supremo Tribunal Federal, adotar na presente
data com relação ao julgamento do ex-
presidente Lula. [Taquígrafa: Ana Maria]

Referencia a reunião do Conselho
Nacional Fazendário - Confaz - sobre a pauta de
Santa Catarina e da Assembleia, contida no
projeto de sua autoria, solicitando a isenção do
ICMS na geração de energia sustentável nas
propriedades do estado catarinense, uma vez que
não existe fato gerador comercial em tal processo.
Entretanto os estados catarinense e paranaense
continuam insistindo na cobrança do tributo.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -
Discorre que o povo brasileiro está perdendo a
sua maior virtude, que era exatamente de ser
impelido por uma vontade de tolerância. Salienta
que sempre houve tolerância, mas atualmente, a
população está tornando-se intolerante.

Faz referência as dificuldades que estão
acontecendo na Aduana de Dionísio Cerqueira,
com relação à saída de cargas do comércio e
da indústria, destacando que o desembaraço

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Comenta que a crise que o país vive
é uma crise ‘made in brazil’, avalia que os
países dos Brics, de 2015 para cá cresceram
10%, só o Brasil diminuiu 8%. Afirma que a
crise é interna e, que em meio à onda
ascendente, o povo torna-se intolerante e radical,
fazendo até crianças vítimas, ou pior, protagonistas
de episódios de agressão e preconceito.

Finda seu discurso questionando a
“Democracia” pautada nas redes sociais, que
hoje é a grande mídia da atualidade, fazendo
com que as pessoas se tornem intolerantes
diante tantas informações.

sociais, que as duas maiores causas da
cegueira são a irracionalidade religiosa e a
política, depois vem a catarata. [Taquígrafa: Cida]

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para a presente data, à hora
regimental.

Deputado Vicente Caropreso
(Aparteante) - Corrobora as palavras do
deputado e acrescenta que viu nas redes

ATA DA 024ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo
Schneider - Ana Paula Lima - Antônio Aguiar -
Carlos Chiodini - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch -
Dóia Guglielmi - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -
João Amin - Kennedy Nunes - Luciane
Carminatti - Maurício Eskudlark - Mauro de
Nadal - Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Narcizo
Parisotto - Natalino Lázare - Neodi Saretta -
Padre Pedro Baldissera - Patrício Destro -
Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir
Cobalchini - Valmir Comin.

DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) -
Saúda os prefeitos e os vereadores, em nome
do prefeito Julio Ronconi, de Rio Negrinho; o
prefeito Jorge Welter, de Itapiranga, presentes
na sessão ordinária e, em seu nome,
cumprimenta todos os prefeitos. Cumprimenta,
também, o deputado Marco Tebaldi,
enaltecendo a sua estada em Brusque, ainda
na semana da saúde, para liberar verba do
governo federal direcionada a projetos da secre-
taria municipal do referido município.

Também fala sobre a aprovação da
admissibilidade de uma medida provisória,
assinada pelo mesmo governador, determinando
que os recursos da Alesc, que deveriam ser
destinados à Saúde, sejam encaminhados à antiga
Secretaria de Recursos Descentralizados e
deixando de cumprir assim a finalidade.

Refere-se ainda ao projeto de lei que
já passou pelas comissões e que será
submetido à votação do Plenário, disciplinando
que os repasses à Secretaria da Saúde sejam
feitos na forma de duodécimo, nos moldes dos
repasses aos Poderes, garantindo assim aporte
financeiro àquela pasta. Concluindo, reitera que a
Saúde precisa de uma atenção especial, apelando
pela aprovação do duodécimo para a mesma.

Faz uma referência especial aos
colaboradores da Defensoria Pública,
presentes na Assembleia, enfatizando que é
um grande lutador à instalação das
defensorias nas 111 comarcas do estado
para atender as reivindicações das pessoas
carentes junto ao Judiciário.

PRESIDÊNCIA - Deputados: Deputado Serafim Venzon (Aparteante) -
Cumprimenta o deputado pelo pronunciamento,
constatando que pouco a pouco
transformar-se-á em realidade a ideia de que a
Saúde tem que estar em primeiro lugar.
[Taquígrafa: Sara]

Silvio Dreveck
Maurício Eskudlark Retoma a semana da saúde, refletindo

sobre a adesão de bons hábitos alimentares,
destacando o consumo de folhas, legumes e
frutas, procedimento que favorece a saúde e o
bem-estar das pessoas e das famílias.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados.

**********
Finaliza referindo-se ao projeto de lei

de autoria do deputado Antônio Aguiar, que
preconiza a prerrogativa de observar a fila que
existe no SUS, ou seja, criado para que as
pessoas possam ter acesso aos seus direitos
e à saúde. [Taquígrafa: Elzamar]

Partidos Políticos

********* Partido: PSD
Breves Comunicações DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Fala aos servidores da Defensoria Pública
presentes no Plenário, que como líder da
bancada do PSD, vai cobrar na Ordem do Dia, o
porquê da retirada da pauta do projeto de lei,
que atende as suas reivindicações.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Faz saudação ao prefeito de Rio
Negrinho, Julio Ronconi, que busca resolver as
demandas do município. DEPUTADO FERNANDO CORUJA

(Orador) - Comenta que Saúde é um dos
assuntos mais abordados pelos deputados,
constatando que os discursos se perdem
porque não há efetividade nas ações.
Declara que a Assembleia Legislativa tem se
empenhado em relação a este tema, e
destaca a transparência das filas, os
recursos que foram destinados pelo Parla-
mento, e a inovação ampliando de 12% para
15% o percentual a ser aplicado no setor.

Menciona a mobilização dos servidores
federais da aduana em Dionísio Cerqueira, que é
considerada uma das melhores no quesito
transportes de produtos secos, e que tal
movimento dos funcionários traz prejuízos na
liberação de cargas, ocasiona elevado custo para
os produtores. Prefeitos e lideranças da referida
cidade e arredores pedem uma solução o mais
rápido possível às autoridades federais, pois há
uma movimentação financeira considerável e
econômica para a região e o estado catarinense.

Comenta que se vive um momento
crítico na economia brasileira, e que Santa
Catarina teve resultado macroeconômico
diferenciado pela decisão do governo estadual
e o cuidado de não majorar impostos, pelo
empreendedorismo dos catarinenses e por
aqueles que acreditaram na capacidade do
estado, como centro logístico de importação,
exportação e distribuição, e ainda, fizeram grandes
investimentos que geram milhares de empregos.Explica que a Constituição Federal

vincula e prevê que deve ser destinado à
Saúde o mínimo de 12% da receita estadual,
entretanto Santa Catarina inovou e ampliou
este percentual para 15%, mas infelizmente
esta emenda constitucional está sendo
contestada no STF através de uma ADIn, e
lamenta o fato de o governador que está
deixando o cargo ter entrado com essa ação.

Demonstra sua posição em relação ao
julgamento do habeas corpus do ex-presidente
Lula, que será votado no STF sobre prisão em
segundo instância e que poderá levá-lo à
prisão, enfatizando que os ministros que forem
favoráveis estarão decretando suas próprias
prisões, porque a população brasileira sente-se
ultrajada. [Taquígrafa: Sílvia]

Lamenta, infelizmente, que o Decreto n.
1.541, que passa a vigorar a partir de primeiro
de abril, muda o regime tributário do ICMs para
distribuidores e atacadistas instalados no
estado, salientando que vai reduzir a arreca-
dação e gerar desemprego. Destaca que propôs
decreto legislativo a Casa, para anular o
decreto acima do Poder Executivo.
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Finaliza solicitando apoio aos colegas
parlamentares, para aprovar o decreto
Legislativo de sua autoria, e que não deixem
matar o modelo macroeconômico que gera
emprego e dá qualidade de vida ao povo catari-
nense, não se pode mudar o que está dando
certo. [Taquígrafa: Ana Maria]

Federal, que disponibiliza acesso real à justiça
a todos cidadãos como direito fundamental. Na
mesma linha de raciocínio, informa ainda que o
legislador brasileiro optou pela criação de uma
instituição que é a Defensoria Pública, e Santa
Catarina foi o último estado a criar tal órgão.
Cita também a contribuição do então deputado
Roberto Freire, propondo a autonomia da
Defensoria Pública estadual e nacional.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Luciane Carminatti, Dóia Guglielmi,
Dirceu Dresch, Valmir Comin, Darci de Matos e
Jean Kuhlmann.

Os srs. deputados que votarem “sim”
aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

Partido: PSD (Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)DEPUTADO DARCI DE MATOS (Orador) -

Saúda os técnicos analistas da Defensoria
Pública de Santa Catarina, que estão
mobilizados pela derrubada do veto ao projeto,
de autoria da própria Defensoria Pública, apro-
vado no fim do ano passado pela Assembleia.
Comenta que vários projetos foram votados e
aprovados no Plenário relacionados aos planos
de carreira, concedendo aumento aos
servidores do estado, por isso, defende a
aprovação deste projeto.

Ecoa o seu entendimento em relação
aos direitos dos cidadãos: saúde, educação e
liberdade, destacando que a liberdade, é ainda
o direito primordial do ser humano. A respeito
da constitucionalidade da matéria, no caso dos
defensores públicos, recusa-se discutir,
sugerindo o encaminhamento direto ao veto,
uma vez o mesmo se sobrepõe a pauta,
conforme o art. 66 da Lei Maior do Brasil, que
estipula o prazo de 30 dias para votação da
matéria. [Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER sim

DEPUTADA ANA PAULA LIMA sim

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR sim

DEPUTADO CARLOS CHIODINI sim

DEPUTADO CESAR VALDUGA

DEPUTADO CLEITON SALVARO sim

DEPUTADO DARCI DE MATOS sim

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

DEPUTADO DIRCEU DRESCH sim

DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI sim

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim

DEPUTADO FERNANDO CORUJA sim

DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO sim

DEPUTADO GELSON MERISIO

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim

DEPUTADO JEAN KUHLMANN sim

DEPUTADO JOÃO AMIN

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

DEPUTADO KENNEDY NUNES sim

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim

DEPUTADO MAURO DE NADAL sim

DEPUTADO MILTON HOBUS

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO sim

DEPUTADO NATALINO LÁZARE sim

DEPUTADO NEODI SARETTA sim

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO sim

DEPUTADO RICARDO GUIDI

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim

DEPUTADO ROMILDO TITON sim

DEPUTADO SERAFIM VENZON

DEPUTADO SILVIO DREVECK sim

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VALMIR COMIN sim

Está encerrada a votação.

Anunciou, durante a sessão, que o veto
parcial ao projeto de lei complementar que
institui o Plano de Cargos e Salários dos
servidores da Defensoria Pública Estadual será
apreciado na sessão da próxima terça-feira, no
período da tarde, conforme acordo com a
Presidência da Alesc.

Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Apela pela votação do veto da Defensoria
Pública, esperando que o mesmo seja
derrubado, e declara seu apoio à categoria.

Também fala sobre a vigília que está
acontecendo em muitos estados brasileiros,
em frente à Justiça Federal, pedindo justiça,
pois as pessoas têm sido condenadas sem
provas nos últimos tempos, exatamente como
ocorreu durante a ditadura militar. Afirma que a
elite não quer a democracia, e que este país
continua antidemocrático, denunciando que a
Globo usa as Forças Armadas para intimidar os
ministros do Supremo Tribunal Federal.
Também denuncia mais um golpe, que seria
tirar o presidente Lula da disputa eleitoral,
condenando-o sem nenhuma prova material.

Lamenta o veto do governo, alegando
falta de recursos, vício de origem e incons-
titucionalidade, criticando o tratamento
diferenciado a outras categorias. [Taquígrafa: Cida]

Partido: PSD
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Comenta a questão salarial dos
servidores da Defensoria Pública, afirmando
que a preocupação deu-se mais para com o
defensor que os demais funcionários, os quais
ficaram no esquecimento. Assim, pensa ser
justa e meritória a reivindicação que os
mesmos oram pleiteiam, como plano de carreira
e que seja votado o mais rápido possível.

Ressalta que a Justiça brasileira tem
que cumprir a lei e não se curvar à torcida,
apelando por tratamento igualitário para todos.
[Taquígrafa: Sara]

Menciona o convite feito pelo vice-
governador Eduardo Pinho Moreira para ser
vice-líder na Casa Legislativa, explanando a
dificuldade que tem para votar contra servidor
público, exemplificando a questão de
promoções de policiais, e mesmo sentindo-se
constrangido, pesa o sentimento de obrigação de
assumir tal posição para ajudar junto ao governo a
resolver a situação da Defensoria Pública.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Suspende a sessão até o início da
Ordem do Dia.

**********
Ordem do Dia

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.Faz um contraponto com a situação

caótica que se encontra a saúde no estado e o
governador Raimundo Colombo não repassou o
duodécimo para a secretária da Saúde, mas
teve dinheiro para a reforma da ponte Hercílio
Luz. Demonstra a preocupação com a credibi-
lidade perante a sociedade catarinense, porque
a popularidade é momentânea e a credibilidade
se tem ou não. [Taquígrafa: Sílvia]

Discussão e votação em primeiro turno
do PLC n. 0008/2018, que altera a resolução
n. 002, de 2006, que dispõe sobre o quadro de
pessoal, o plano de carreira, os cargos, as
classes de cargos e funções de confiança e as
atribuições dos servidores da Alesc,
convalidada por Lei Complementar n. 642, de
2015, e adota outras providências.

Votaram 28 srs. deputados.
Temos 28 votos “sim”, nenhum voto

“não” e nenhuma abstenção.
A matéria está aprovada em primeiro

turno.
A Presidência consulta os srs.

líderes, se após a votação do primeiro turno, há
concordância para encerrar a sessão, e
convocar extraordinária para votar o segundo
turno imediatamente.

Partido: PMDB Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.DEPUTADO FERNANDO CORUJA (Orador)

- Faz referência à mensagem de veto, do projeto
de lei da Defensoria Pública, instituição
defendida na tribuna por vários parlamentares,
alegando de suma importância para o país,
conforme disposto no art. 5º da Constituição

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação, e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

(Os srs. líderes aquiescem.)
Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, extraordinária, para
as 16h17, dando continuidade à pauta da
ordem do dia. [Taquígrafa: Ana Maria].Em discussão.
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL ATOS DA MESA DL

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 014-DL, de 2018 ATO DA MESA Nº 008-DL, de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o art. 50, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições CONCEDE licença ao Senhor Deputado João Amin para ausentar-se do

País, no período compreendido entre os dias 28 de março a 15 de abril
do corrente ano, para tratar de interesse particular.CONCEDE licença ao Senhor Deputado João Amin, no período

compreendido entre os dias 28 de março a 15 de abril do corrente ano,
sem remuneração, para tratar de interesse particular.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 3 de abril de 2018.
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - 2º SecretáriaPALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 3 de abril de 2018.
Deputada Ana Paula de Lima - 3º Secretária

Deputado ALDO SCHNEIDER ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Presidente GABINETE DO DEPUTADO JOÃO AMIN

OF/GJA/024/2017 Florianópolis, 26 de março de 2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Excelentíssimo Deputado
GABINETE DO DEPUTADO JOÃO AMIN ALDO SCHNEIDER

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
OF/GJA/024/2017 Florianópolis, 26 de março de 2018 Senhor Presidente,
Excelentíssimo Deputado Manifestando meus cordiais cumprimentos, e, em atenção ao

artigo 52, inciso III do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
solicito licença sem remuneração no período entre 28 de março a 15
de abril do corrente ano, para tratar de assuntos particulares, bem
como comunico que neste período estarei fora do país.

ALDO SCHNEIDER

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Senhor Presidente,
Contando com sua habitual atenção, reitero-lhe na

oportunidade considerações de elevado apreço.Manifestando meus cordiais cumprimentos, e, em atenção ao
artigo 52, inciso III do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
solicito licença sem remuneração no período entre 28 de março a 15
de abril do corrente ano, para tratar de assuntos particulares, bem
como comunico que neste período estarei fora do país.

Atenciosamente,
JOÃO AMIN

Deputado Estadual
Lido no Expediente
Sessão de 03/04/18

Contando com sua habitual atenção, reitero-lhe na
oportunidade considerações de elevado apreço.

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 009-DL, de 2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 51, § 6º, da Constituição do Estado e
com o art. 316, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno, no uso de suas
atribuições

Atenciosamente,

JOÃO AMIN

Deputado Estadual
COMUNICA a prorrogação do prazo de vigência da Medida Provisória nº
218, de 2017, que “Revoga o art. 4º da Lei nº 16.968, de 2016, e o
parágrafo único do art. 2º da Lei nº 17.053, de 2016”.

Lido no Expediente

Sessão de 03/04/18
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 3 de abril de 2018.

–––– * * * –––– Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 015-DL, de 2018 Deputada Dirce Heiderscheidt - 2ª Secretária

Deputada Ana Paula Lima - 3ª Secretária
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

–––– * * * ––––

ATOS DA MESA
CONCEDE licença ao Senhor Deputado Gelson Merisio, no dia 4 de abril
do corrente ano, sem remuneração, para tratar de interesse particular. ATO DA MESA Nº 150, de 06 de abril de 2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 4 de abril de 2018.

Deputado ALDO SCHNEIDER

Presidente RESOLVE:
EXCLUIR do Ato da Mesa nº 545/2015, de 19 de

agosto de 2015, a servidora MARLENE FENGLER, matrícula nº 5997, a
contar de 6 de abril de 2018.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

GABINETE DO DEPUTADO GELSON MERISIO
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente

OFGABGM/170/2018 Florianópolis, 4 de abril de 2018 Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Ao Excelentíssimo Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretário

–––– * * * ––––
ALDO SCHENEIDER ATO DA MESA Nº 151, de 06 de abril de 2018
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 3182/2017,

Nesta

Senhor Presidente,
RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda

Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Cumprimentando cordialmente, solicito licença para tratar de
assunto particular, sem remuneração, na presente data, por isso a
ausência do Deputado Gelson Merisio na Sessão do Plenário. CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de

contribuição, ao servidor RUBENS RAMOS FILHO, matrícula nº 1193,
no cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior/Médico,
código PL/ALE-62, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
abril de 2018.

Respeitosamente,

Luciana Althoff

Chefe de Gabinete

Lido no Expediente Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

Sessão de 04/04/18 Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretário
–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

EXTRATO
7809 CLARICE D´ACAMPORA OURIQUES FLORIANÓPOLIS
8124 DEBORA CRISTIANE ANDRÉ BALNEÁRIO

CAMBORIÚ
7329 GILBERTO ANTÔNIO GADOTTI BALNEÁRIO

CAMBORIÚEXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
ESPÉCIE: Termo de Convênio 019/2018. 8170 HELIO COMICHOLLI NETO BALNEÁRIO

CAMBORIÚPARTÍCIPES: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina -
ALESC e Prefeitura Municipal de Pedras Grandes. 8159 LORENI LURDES LIPOSKI ITAPEMA
OBJETO: Cooperação técnico-profissional entre os Poderes Legislativo e
a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes possibilitando a cedência
recíproca de seus servidores efetivos ou empregados públicos.

8200 NICOLE PEREIRA BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

8768 NIKOLAS SALVADOR BOTTOS FLORIANÓPOLIS
VIGÊNCIA: O presente convênio vigorará com efeitos a partir de
05/03/2018 até 31/12/2018, podendo ser prorrogado.

7816 ODILIO JOSE DA VEIGA ITAJAÍ
7893 ORIDES TELES VIEIRA BALNEÁRIO

CAMBORIÚSIGNATÁRIOS: Deputado Aldo Schneider - Presidente da ALESC e
Vilson Tadeu Marcon - Prefeito Municipal de Pedras Grandes. 8205 RAFAEL LENZI GADOTTI BALNEÁRIO ARROIO

DO SILVAFlorianópolis, 06 de abril de 2018.
8669 ROBERTO CARLOS DE SOUZA

JUNIOR
ITAJAÍCarlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos
Carlos Antonio Blosfeld–––– * * * ––––
Diretor de Recursos Humanos

PORTARIAS –––– * * * ––––
PORTARIA Nº 624, de 06 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

PORTARIA Nº 622, de 06 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

RESOLVE:
RETIFICAR os vínculos de pertinência dos servidores

abaixo relacionados, ocupantes de cargos de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB, que passam do gabinete do Deputado Adilor Guglielmi para o
gabinete do Deputado Leonel Pavan, a contar de 6 de abril de 2018.

PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados
exercem Atividade Administrativa Interna, a contar de 6 de abril de
2018.

Matrícula Nome Nível Gab Dep Leonel Pavan

Matrícula Nome do Servidor6489 NALINE ELIAS NICOLAU PL/GAB-97
6909 CARLOS ALBERTO MORETÃO PL/GAB-71

8616 GABRIEL BASEI SILVEIRA7329 GILBERTO ANTÔNIO GADOTTI PL/GAB-65
6489 NALINE ELIAS NICOLAU7816 ODILIO JOSE DA VEIGA PL/GAB-43
8112 SILVIA LETICIA BATISTELLO7809 CLARICE D´ACAMPORA OURIQUES PL/GAB-94

Carlos Antonio Blosfeld7893 ORIDES TELES VIEIRA PL/GAB-43 Diretor de Recursos Humanos
8007 BEATRIZ HELENA WOJCIECHOWSKI PL/GAB-50 –––– * * * ––––
8112 SILVIA LETICIA BATISTELLO PL/GAB-62 PORTARIA Nº 625, de 06 de abril de 2018
8124 DEBORA CRISTIANE ANDRÉ PL/GAB-65 O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

8159 LORENI LURDES LIPOSKI PL/GAB-85
8170 HELIO COMICHOLLI NETO PL/GAB-70
8200 NICOLE PEREIRA PL/GAB-43
8205 RAFAEL LENZI GADOTTI PL/GAB-75
8616 GABRIEL BASEI SILVEIRA PL/GAB-28

RESOLVE:8669 ROBERTO CARLOS DE SOUZA JUNIOR PL/GAB-44
RETIFICAR os vínculos de pertinência relativos à

lotação dos servidores abaixo relacionados, que passam do gabinete
do Deputado Adilor Guglielmi para o gabinete do Deputado Leonel
Pavan, a contar de 6 de abril de 2018.

8768 NIKOLAS SALVADOR BOTTOS PL/GAB-74
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Matrícula Nome do ServidorPORTARIA Nº 623, de 06 de abril de 2018

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

8313 ANDRE LUIS MENDES DA SILVEIRA
2374 JOSETE APARECIDA BARÃO KRAUSER

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 626, de 06 de abril de 2018RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados exercem

Atividade Parlamentar Externa, a contar de 6 de abril de 2018. RESOLVE:
RETIFICAR o vínculo de pertinência da Função

Gratificada, código PL/FG-4, para o qual foi designado a servidora
JOSETE APARECIDA BARÃO KRAUSER, matrícula nº 2374, do gabinete
do Deputado Adilor Guglielmi para o gabinete do Deputado Leonel
Pavan, a contar de 6 de abril de 2018.

Gab Dep Leonel Pavan

Matrícula Nome do Servidor Cidade

8007 BEATRIZ HELENA WOJCIECHOWSKI BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Carlos Antonio Blosfeld6909 CARLOS ALBERTO MORETÃO BALNEÁRIO
CAMBORIÚ Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 627, de 06 de abril de 2018 PORTARIA Nº 632, de 06 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

TORNAR SEM EFEITO - a Portaria nº 588, de 04 de
abril de 2018, que nomeou a servidora SILVIA REGINA BAGGIO.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 628, de 06 de abril de 2018 ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
JUNIOR MORESCO, matrícula nº 8682, de PL/GAB-55 para o
PL/GAB-63, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 05 de Abril de 2018 (Gab Dep Mario Marcondes)

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016, Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos HumanosRESOLVE:
–––– * * * ––––LOTAR LUIZ CARLOS SILVA, matrícula nº 1148,

servidor do Executivo - Secretaria de Estado da Fazenda à disposição da
ALESC, na DA - Coordenadoria de Serviços Gerais, a contar de 5 de
abril de 2018.

PORTARIA Nº 633, de 06 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 629, de 06 de abril de 2018

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

NOMEAR SILVIA REGINA BAGGIO para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-59, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Leonel
Pavan - Chapecó).

RESOLVE:
PUBLICAR que o servidor JUSCELINO JOSE REIS,

matrícula nº 4751, designado pelo respectivo Deputado, é o
responsável pelo Gabinete da Deputada Ada Faraco De Luca para fins
de convalidação e controle de frequência dos servidores internos e
externos. Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Antonio Blosfeld Diretor de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos –––– * * * ––––

–––– * * * –––– PORTARIA Nº 634, de 06 de abril de 2018
PORTARIA Nº 630, de 06 de abril de 2018 O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de
janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22
de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei
Complementar nº 672, de 19 de janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de
5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015. NOMEAR MAURICIO DA SILVA FREITAS, matrícula nº

7808, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-65, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Leonel Pavan - Florianópolis).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do
cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do
servidor CELSO ANTONIO CALCAGNOTTO, matrícula nº 8748, de
PL/GAB-83 para o PL/GAB-91, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 05 de Abril de 2018 (Gab Dep Gelson Merisio) Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos HumanosCarlos Antonio Blosfeld
–––– * * * ––––Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 635, de 06 de abril de 2018–––– * * * ––––
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

PORTARIA Nº 631, de 06 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016, RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015. NOMEAR VÂNIO COMIN para exercer o cargo de

provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-69,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Luiz Fernando
Vampiro - Urussanga).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ADRIANO FELIX DA CUNHA, matrícula nº 7963, de PL/GAB-63 para o
PL/GAB-92, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 05 de Abril de 2018 (Gab Dep Mario Marcondes) Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Antonio Blosfeld Diretor de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos –––– * * * –––––––– * * * ––––
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